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ЛЮБОВ (AMORE ТА CARITAS) ЯК ПІЗНАННЯ  
ТА ЗВ'ЯЗОК МІЖ RATIO ТА INTELLECTUS.  

НАЙВИЩИЙ ВИМІР ТВОРЧОСТІ 
 
Репрезентовано історико-філософський аналіз феномену любові, який виявля-

ється ключовим у творчому доробку Миколи Кузанського як у світлі його гносеоло-
гічних побудов, так і з огляду на його роздуми щодо природи людини.  

Акцент зроблено на антропологічному характері системи Миколи Кузанського, 
експлікуючи, що саме такий підхід дає змогу глибше зрозуміти онтологічний базис 
традиції співвідношення у філософії Миколи Кузанського intellectus та творчих ін-
тенцій у людині, а також підводить до завершального концепту антропологічного 
вчення Миколи Кузанського, а саме – deiformitatem (обожнення). 

Отримані результати можуть бути використані для розробки нормативних 
курсів, спецкурсів із історії філософії, медієвистики та філософії релігії при розг-
ляді середньовічної містики. 
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caritas. 

 
Вступ. У цій роботі, яка є продовженням дисертаційного дослі-

дження, здійснюється спроба експлікувати один із центральних аспектів 
філософської концепції мислителя XV ст. Миколи Кузанського, а саме – 
розгортання його думки навколо феномену любові, який виявляється 
ключовим як у світлі його гносеологічних побудов, так і з огляду на його 
роздуми щодо природи людини. 

На нашу думку, ця проблематика є досить плідною для аналізу, 
оскільки саме в цьому аспекті творчості німецького кардинала мають 
свою специфічну інтерпретацію такі важливі моменти його творчості, 
як coincidentia oppositorum (збіг протилежностей), взаємозв'язок між 
афектом (sens) та інтелектом (intellectus), акт досягнення скінченним 
нескінченного та ін. Саме спробі розгортання усіх цих аспектів і прис-
вячена ця робота. 

Також підхід автора до творчості німецького містика дає змогу від-
крити Кузанця у ще більш гуманістичному ключі, відповідному його 
епосі. Подібні розвідки є досить рідкісним явщем на теренах світової 
філософії, і майже відсутні серед зацікавлень дослідників зі Східної 
Європи. Заповнення такої лакуни відповідними роботами не лише ро-
зширить горизонт смислів щодо епохи пізнього Середньовіччя, але й 
дасть змогу вдосконалити й, можливо, поповнити вітчизняний термі-
нологічний апарат філософії. 

Аналіз останніх розвідок. Ця проблематика є досить мало дослі-
дженою, оскільки можна назвати лише декількох мислителів, роботи 
яких були дотичні цій проблематиці в творчості Миколи Кузанського, це: 
Д. Хопхінс, К. Ренальд, Г. Шветцер, І. Бакен, В. Летцендайс, М.Андре, 
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К. Рейнхард, K. Кремер [4], М. Ногуейра [10], Г. Сенгер та М.-А. Ваннір. 
Дане дослідження було здійснене із залученням розвідок таких 
філософів, як Лосєв О.Ф. [2], Кон І. С. [3], Кремер К. [4], Ногуейра М. [10]. 

Викладення основного матеріалу. Для початку варто зробити 
ремарку: у своїй найбільш відомій роботі "De Docta Ignorantia", 
спираючись на таких богословів, як передусім Діонісій Ареопагіт, 
Мейстер Екхарт, etc, Микола Кузанський робить цілком слушний 
висновок про те, що ми, хоч і можемо пізнавати Бога, однак пізнати Його 
ніколи не зможемо, оскільки глибинне пізнання Творця здійснюється не 
на розумово-розсудковому рівні, а на більш високому – духовному, або 
ж інтелігибельному. Отже, ця специфіка є не вадою нашої людської 
природи, а скоріше її особливістю та базисом для здійснення 
призначення людини на цій землі. Людина намагається у своїй природі 
сповнити те, чого їй не вистачає, обертаючи свої "недоліки" на 
найбільші переваги (неможливо не відмітити, що цей же концепт ми 
віднаходимо у філософській антропології ХХ століття: Гелен та Шелер 
також говорять про цю специфіку людського існування). 

Коли ми говоримо про "сповнення нестачі", неможливо не згадати 
інтерпретації феномену любові, яка бере свій початок ще в античності: 
любов як прагнення, тобто як намагання сповнити нестачу, долучитися 
до того, чого у нас ще немає, тобто любов як встановлення зв'язку. Ця 
ідея виринає у філософії повсякчас, оскільки вона закладена в саму її 
етимологію – "любов до мудрості". Саме тому німецьких теологів так за-
хопила ідея отця спекулятивної містики – Діонісія Ареопагіта – стосовно 
любові-еросу, тобто такого прагнення людини до Богопізнання, яке охо-
плює все її єство. Афінський містик влучно підмічає, що лише через лю-
бов ми можемо досягнути найвищого ступеня пізнання Бога, тобто: 
"Пізнаючи Його невіданням у єдності, що перевищує розум, коли він, 
відмовившись від усього існуючого і залишивши самого себе, 
поєднується з пресвітлими променями і звідти, з вищого світу, 
осяюється незвіданою безоднею премудрості" [1, c. 21].  

Микола Кузанський оперує переважно точними та математичними 
методами осягнення цього світу і Бога, будуючи схеми, геометричні 
аналогії та створюючи моделі, які є осяжними для нашого ratio. Проте 
він приділяє особливу увагу методу, який не піддається точному 
вимірюванню та не може бути занотований "покроково", – методу, який 
можливий лише в індивідуальному досвіді, у досвідчені спекулятивної 
містики. Таким чином, розділяючи людську природу на три, вже 
класичних, рівні – чуттєвий, раціональний та інтелектуальний – 
Кузанець пише у своєму творі "De conjecturis", що за допомогою кожного 
з них ми є причетними до Божественної природи, і більше того – 
спроможні до deiformitatem (обожнення). Кожен із цих трьох рівнів має 
три складові – єдність, рівність і зв'язок (які у катафатичному сенсі 
приписуються також і Божественній природі). Розписуючи специфіку 
кожної з цих складових у її співвіднесеності з людським і божественним 
буттям, німецький мислитель приділяє особливу увагу зв'язку, який він 
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називає любов'ю (amore). Саме завдяки цьому типу любові, прагненню 
до неї і до розуміння, інтелект може вдосконалювати власну природу та 
ставати більш божественним (divinior): "Inclinatur igitur intellectus ad 
intelligere et amare, ut perficiatur natura eius" [7: De Сonj. 177, 10].  

Отже, якщо наш розсудок, ratio є спрямованим на "вимірювання" 
речей розумоосяжних у цьому світі, і людина таким чином може 
вмістити в собі увесь всесвіт, будучи мікрокосмом [7: De Conj. 144], то 
на вищих щаблях intellectus вона може доторкнутися до неосяжного – 
до Бога, "Який є нескінченний зв'язок (infinita conexio), (…) абсолютна 
нескінченна любов (absolutissimum infinitum amorem)" [7: De Сonj. 182, 
3]. Тут важливим є те, що Микола Кузанський не просто відзначає 
"amore" як метод пізнання Божественного, – він намагається віднайти 
найбільш адекватний опис способу виносити судження про божественні 
сутності, і в цьому процесі об'єднує знання, афект та інтелект.  

Повернемось до центральної праці "De docta ignoratia", де німецький 
мислитель у ХІІ главі стверджує, що саме інтелектуальна природа 
(обшир потенцій intellectus та mind загалом) є найбільш довершеною та 
найблагороднішою з усіх [5, Р.. 100; DDI, Lib. II, Cap. ХII, 169: 1-13]. Ця 
довершеність проявляється у надзвичайних потенціях intellectus, які 
перевершують навіть творчі потенції уяви, адже: "Уява, яка не може 
перейти межі чуттєвого виміру, не схоплює той факт, що лінія може бути 
трикутником, оскільки кількісна відмінність є неспіввимірною. Але для 
інтелекту це не важко" (Imaginativa, quae genus sensibilium non 
transcendit, non capit lineam posse triangulum esse, cum 
improportionabiliter ista in quantis differant. Erit tamen apud intellectum hoc 
facile) [5, Р. 52; DDI, Liber primus, Cap. XIV, 37: 3-6]. Тут Кузанець не 
просто акцентує увагу на перевазі ментальних здібностей intellectus, 
але й виводить певну градацію, до якої включає, окрім знайомих нам 
sensus, ratio, intellectus, ще й іmaginativa, яку деякі автори відносять до 
сукупності афектів [див. 10, Р. 89]. Ці ментальні здібності мають 
достатньо потенції для осягнення предметів оточуючого світу [5, Р. 16; 
DDI, Liber primus, Cap. IV, 11: 9–12]. Перевага intellectus полягає в тому, 
на думку німецького містика, що він може осягати речі не частково, 
"вирвано з контексту", опосередковано, а вписуючи їх у загальну картину 
всесвіту, тобто, з точки зору загальної ієрархії та зв'язку, цілісно. І тим не 
менш, раз за разом Микола Кузанський повторює, що навіть досягнувши 
усвідомлення моменту збіг протилежностей, наш інтелект все одно 
залишається поза можливістю осягнути довершеність істини речей: "Non 
potest igitur finitus intellectus rerum veritatem per similitudinem praecise 
attingere" [5, Р. 14; DDI, Liber primus, Cap. III, 10: 1–2].  

Посилаючись на авторитет Діонісія Ареопагіта, Кузанець говорить 
про те, що той, хто розуміє містичну теологію в сукупності з питанням 
збіг Максимуму та Мінімуму, перевершує у собі всі існуючі інтелекти 
("Qui hoc enim intelligit, omnia intelligit; omnem intellectum creatum ille 
supergreditur" [5, Р. 58; DDI, Liber primus, Cap. XVI, 43: 11–12]. І далі, вже 
у третій книзі, німецький мислитель розгортає та уточнює цю думку:  
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"І оскільки наш Бог, який в осягненні (розумінні) є життям вічним, 
перевищує можливість нашого інтелекту Його осягнути, то й вічні Його 
радості (насолоди) перевищують межі будь-якого інтелекту, оскільки є 
більшими за те, що може передати який би то не було знак" ("Et quoniam 
deus noster, qui apprehensus est vita aeterna, est supra omnem intellectum 
comprehensibilis, tunc aeterna illa gaudia, omnem nostrum intellectum 
excedentia, maiora sunt quam ullo signo tradi possint") [5, Р. 72; DDI, Liber 
primus, Cap. X, 242: 19–22]. Але якщо акумулювати всі засновки з 
попередніх наших розвідок, ми побачимо суперечність: інтелект – це 
водночас і привілейована ментальна здібність, яка є осердям в нас 
Божественного, і може долучити нас до Божественної сутності, проте 
навіть радощі (чи насолоди), що стосуються осягнення Творця, 
перевищують його (інтелекту) можливості і є для нього втаємниченими. 
Але, класично, у Миколи Кузанського відбувається "coincidentia 
oppositorum" в методологічному аспекті. Наприклад, у XI главі DDI 
"Mysteria fidei" Кузанець деяким чином прояснює цю суперечність, 
акцентуючи увагу на тому, що лише за умови максимального 
спрямування (бажання) до Христа, інтелектуальні здібності нашого духу 
можуть проявитися в повну силу (Deinde ardentiori desiderio fideles 
continuo ascendentes ad intellectualitatem simplicem rapiuntur, omnia 
sensibilia transilientes, quasi de somno ad vigiliam, de auditu ad visum 
pergentes; ubi ea videntur, quae revelari non possunt, quoniam supra 
omnem auditum sunt et vocis doctrinam. [5, Р. 153; DDI, Liber III, Cap. XI, 
247: 20–25]). Саме таким чином ми отримуємо певну 
взаємообумовленість актів спрямування до Бога (в цьому контексті 
думка Кузанця є принципово христологічною, тому він особливо 
акцентує увагу саме на прагненні до Христа, у якому найбільш повно 
було явлено світу можливість deiformitatem людської природи: нашому 
пізнанню має передувати віра, а віра неможлива без любові: "Оскільки 
таке (тобто максимальне єднання з Христом, сходження до Нього – К.З.) 
стається лише через звернення розуму, який оволодів почуттями, в 
максимальній вірі до Господа, то ця віра має утворюватись (formitatam) 
об'єднуючою любов'ю (unientem caritatem). Без любові віра не може 
бути максимальною. Адже якщо будь-яке живе створіння сповнене 
бажанням жити, а будь-яке розумне (intelligens) – розуміти (intelligere), 
то як можна вірити, що Ісус є саме безсмертне життя та нескінченна 
істина і не проявляти до Нього найвищого ступеня любові (amatur)?" [5, 
Р. 82; DDI, Liber tertius, Cap. XI: 250, 4–15].  

Не можна не помітити, що в одному контексті Кузанець вживає два 
слова на позначення любові – caritas та amor. Перше має відповідник у 
грецькій мові ἀγάπη і деякими дослідниками трактується як любов, що 
охоплює у собі всі інші види любові: Джон Алан Лі пише, що ἀγάπη як 
безумовна любов-самовіддача, має сприйматись як синтез ἔρως, φιλία 
та στοργή [3, С. 269]. Натомість вжите Кузанцем дієслово amare, яке 
походить від amor, має своїм відповідником у давньогрецькій ἔρως (і 
дієслово ἐρωτάω відповідно), що позначає любов-прагнення, любов-
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злиття, любов обопільну, яка передбачає єднання. Тобто базисом, 
підґрунтям віри має бути саме caritas, який сам Кузанець маркує як 
об'єднуючий – unientem, але коли цей онтос переходить в акт, німецький 
містик максимально його конкретизує, акцентуючи увагу на тому, що це 
має бути пристрасне бажання єднання з Христом, таке прагнення до 
Нього, яке б переповнювало нашу сутність. Саме цей акт amare є тим, 
що підносить життя та розуміння на новий рівень.  

Це дуже важливий аспект для розуміння того, що sensus, ratio, 
intellectus, а також долучені до цього іmaginativa, fides та caritas/amore 
– це аж ніяк не лінійна схема сходження до Божественної сутності, де 
попередній елемент цілком нівелюється наступним. Це значно 
складніша модель, в якій amare постає як базис максимального 
виявлення sensus, ratio, intellectus, а caritas пов'язує у собі всі ці три рівні 
ментальних здібностей, забезпечуючи їх діяльність як злагодженої 
системи, умовою продуктивності якої є fides. Тим не менш, ця система 
передбачає досить чітку ієрархію: попередній елемент не нівелюється, 
а "знімається" наступним, який акумулює та рафінує в собі найкращі 
його якості. Це означає, що наші відчуття, sensus "знімаються" 
іmaginativa, основні ж переваги іmaginativa, в свою чергу, концентрує в 
собі ratio; ratio стає у своєму найбільш довершеному варіанті intellectus; 
intellectus, у свою чергу, не може бути актуалізований без fides; умовою 
буття усієї системи є caritas, а amаre – запорукою динамічного розвитку 
людини на шляху перетворення у кращу "версію себе", тобто на шляху 
deiformitatem. У цьому знятті людина постає як певна нескінченність, 
оскільки як в найменших її актах щодо осягнення світу, так і в 
максимальних – щодо осягнення Бога – реалізується принцип 
coincidentia oppositorum: в любові поєднуються почуття, жадання – з 
логікою та спрямуванням до максимальної абстракції, сухі 
теоретизування – з вірою, різноманіття способів буття – в бутті 
одиничної людини, прагнення злиття з Богом та спрямованість на 
реалізацію свого призначення та становлення власної особистості, як 
максимально індивідуалізованої та творчої ( "Principia enim individuantia 
in nullo individuo in tali possunt harmonica proportione concurrere sicut in 
alio, ut quodlibet per se sit unum et modo quo potest perfectum" [див: 5; 
DDI, Liber III, Cap. I, 189: 5]).  

Тут ми б хотіли відійти від традиції розгляду цього питання виключно 
у DDI та звернутися до більш пізніх праць Миколи Кузанського, – це два 
листи, написані ним в один і той самий рік (1457): Sermo CCLXXXIII 
"Sublevatis oculis" та Sermo CCLXXX "Ego sum pastor bonus". Оскільки ці 
листи ще не перекладені на жодну із слов'янських мов і переклади 
західними мовами є досить-таки поодинокими (принаймні англійською 
нами було віднайдено лише переклад Джаспера Хопкінса / Jasper Hopkins 
2011 року), то ми спробуємо зануритися в глибину сенсів мовою 
оригіналу. Важливість листів у контексті цієї роботи обумовлена тим, що 
німецький мислитель розгортає та конкретизує в них свою думку щодо 
любові та інтелекту, лише побіжно окреслену в DDI, та робить особливий 
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акцент на антропологічному статусі цього питання, оскільки від кута 
погляду на нього й залежить статус людської природи в цьому світі. 
Почнемо з Sermo CCLXXXIII "Sublevatis oculis". 

Найбільш довершеною духовною діяльністю, а отже – і найбільшою 
насолодою, за Кузанцем та багатьма іншими теологами, є 
інтелектуальне осягнення або ж пізнання, оскільки воно є тим, що 
максимально наближає нас до Божественної сутності. Якщо людина 
змогла в цьому житті за допомогою розуму (ratio) підкорити свої почуття 
(sensus) і перейти на більш високий – інтелектуальний рівень 
(intellectus), то при переході у вічне життя, за умов відсутності 
стримуючих факторів (ницих бажань, порухів тілесності і т.п.) та 
боротьби з ними, душу людини максимально переповнює прагнення до 
Бога, поступ до якого є шляхом пізнання, тобто – інтелекту. Таким 
чином, Микола Кузанський робить висновок, що вічне життя – це вічний 
рух у пізнанні. Ніби підсумовуючи все сказане у більш ранніх текстах, у 
листі "Sublevatis oculis" німецький мислитель виводить цю думку вже як 
певний силогізм: "Помисли, яким чином (Ісус – К. Б.) стверджує те, що 
вічне життя – це пізнання. Життя – це рух, що приносить найбільшу 
насолоду, і який не може відбуватися без любові (amor – пристрасного 
бажання). Насолода, відповідно, є результатом дії любові. Звідси 
слідує, що перебувати у вічному житті – це [перебувати] у пізнанні, що є 
любов'ю" ("Attende quomodo ait quod vita aeterna est cognoscere. Vivere 
est motus delectabilissimus, qui non est sine amore. Delectatio enim est 
opus amoris. Unde in vita aeterna est cognitio quae amor") [Nicolai de Cusa, 
2008 b: Sermo CCLXXXIII, 9: 5, p. 615]. Як бачимо, Микола Кузанський 
тут вже досить конкретно прирівнює ментальну і досить абстрактну 
здібність до пізнання із чуттєвим та афективним станом пристрасного 
бажання, що ще раз підкреслює особливість природи людини, в якій, як 
і в Божественній, поєднуються і збігаються протилежності. Цю думку він 
конкретизує наступним чином: "Інтелект воістину єдиний найбільш 
природнім чином забажав стати любов'ю (пристрасним бажанням), і це 
бажання полягає у тому, що в ньому є істина, а хто забажав істини – 
забажав і пізнання. (…) Звідси, хто помислить, що Бог є любов і кінець 
та мета бажання, тобто, що він є Благом, той побачить, що в любові 
усвідомлення бажання душі виявляється задоволеним" (Intellectus enim 
quodam naturalissimo amore scire desiderat, et hoc desiderium est quod in 
se gestat veritatem, quia qui scire desiderat veritatem scire desiderat. (...) 
Unde qui concipit Deum esse caritatem et finem desiderii, scilicet bonitatem, 
ille videt quomodo in apprehensione caritatis satiatur desiderium animae") 
[Nicolai de Cusa, 2008 b: Sermo CCLXXXIII, 10: 5, p. 615–616]. Отже, 
пристрасне бажання – це не просто формальна причина пізнання; якщо 
ми говоримо, що це пізнання спрямоване на Бога, то це вже його 
сутність, яка внутрішньо властива інтелекту.  

"Нестача" в людській природі, постійне прагнення до заповнення цієї 
нестачі – це радше перевага, аніж недолік людини як найбільш 
раціональної істоти в цьому світі. Саме тому (продовжимо думку 
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Кузанця вже у трохи іншій термінології) вічне життя, по суті, це те, що 
концептуалізоване в самому слові "філософія" – любов до мудрості. У 
творах німецького містика втіленням вищої Мудрості виступає Христос, 
а любов – це наслідок того, що ми прагнемо до того, чого нам не 
вистачає. І оскільки осягнути Божественну Мудрість у повній мірі ми 
ніколи не будемо спроможні, то це наше бажання є вічним, а отже наше 
вічне життя – це вічне прагнення до Мудрості, себто – нескінченне 
пізнання Бога. Деякі дослідники вважають, що у цих своїх роздумах 
Кузанець імпліцитно закладає відсилки до Аристотелівського Абсолюту, 
який займається найдовершенішою справою у всесвіті – мислить сам 
себе. Тому не можна не згадати його інший пасаж про те, що головне 
призначення людини – бути щасливою. На нашу думку, саме цю 
Аристотелівську ідею Кузанець виводить настільки віртуозно та просто, 
що це якнайкраще експлікує специфіку людської природи як найбільш 
наближеної до Божественної. В тому ж листі мислитель ще раз 
констатує, що вічне життя – це пізнання любові ("cognitionem" caritatis, – 
як ми можемо помітити, тут вже використовується caritas – як любов-
зв'язок, любов-всеоб'єднуюча, оскільки мова йде про пізнання 
Божественного, тобто про об'єкт пізнання, а не про метод, яким є 
amore). Він досить влучно зазначає, що існують дві крайнощі в цій 
позиції – віддавати перевагу інтелекту чи волі: (1) ті, що роблять акцент 
лише на пізнанні, звужують вічне життя лише до роздумів, тобто до 
інтелекту; (2) ті самі, що віддають першість любові (у тексті Кузанець 
відмічає, що тут він має на увазі обидва виміри любові – amor seu 
caritas), віднаходячи її людські витоки у волі (voluntate), прийдуть до 
висновку, що саме життя має своєю основою волю, оскільки пізнати 
любов чисто розсудково неможливо, оскільки логічна діяльність має 
бути підкріплена пристрасним бажанням (amore). Обидва ці шляхи 
розуміння світу мають право на існування, проте вони втрачають те 
суттєве, ту людськість, яка закладена у призначенні людської природи. 
Людина має бути щасливою, і умовою досягнення стану щастя є, на 
думку Кузанця, саме злиття цих двох позицій, причому злиття в 
найбільш повному значенні цього слова: "Утім, якщо ти піднімаєш себе 
до тієї простоти, де те ж саме є пізнавати (intelligere) і любити (amare), 
тоді ти виявиш, що ці здатності душ наших (тобто осягати і любити) 
збігаються в стані довершеного щастя (in felicitate ultima coincidere). 
Тому наскільки щаслива душа любить, настільки і пізнає, і, навпаки, як 
багато розуміє, стільки ж і любить, і це щастя приходить туди, де є 
прагнення до [осягнення] того, що розуміти і любити – це одне і те ж 
саме, а для того, щоб душа була щасливою, розуміння (intelligendo) 
необхідно причащатися (communicat) не більше, аніж любові (amando)" 
[9, Р. 616; Sermo CCLXXXIII, 11: 5–15]. 

 Для більш проясненого розуміння наявності в нашій душі двох 
потенцій, які "є протилежними в цьому світі" (in hoc mundo diversas), 
тобто в оточуючій нас реальності, але тим не менш доповнюють одна 
одну в людській природі, Микола Кузанський нагадує, що людська душа 
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є вмістилищем Божественної сутності, тому вона має здатність згортати 
у своїй обмеженій нескінченності увесь оточуючий її світ. У листі, який 
Кузанець пише за кілька місяців – "Ego sum pastor bonus", – він також 
піднімає цю тему. Христос як Слово, що осяює наші душі для пізнання 
справедливості й істини, облаштовує наш дух так, аби ми могли 
прийняти любов Божу (caritatis Dei). Таким чином, німецький містик 
підкреслює обопільність любові між Богом та людиною, особливо 
наголошуючи: "І все-таки як в Тому, кого пізнають, так і в тому, хто 
пізнає, виникає любов" ("Et tam ex noto quam notitia oritur caritas") [8, 
Р. 598; Sermo CCLXXX, 57: 10–15].  

В кінці того ж листа Кузанець протиставляє два види любові – amor 
rationalis та amor brutalis, аби відділити пристрасне прагнення до Бога 
від приземлених пристрастей тваринного виміру людської природи. Цей 
пасаж цікавий тим, що саме через входження Христа в серце кожного 
окремого індивіда можливе, на думку Кузанця, deiformitatem не як дещо 
надприродне, не властиве порядку цього світу, а як цілком природній 
процес становлення людської особистості. Тут неможливо не згадати 
цитату одного з найбільш глибоких дослідників думки Кузанця –  
О. Ф. Лосєва: "Збіг емпіричної історії особистості, яка плине випадково, 
з її ідеальним завданням і є чудо" [2, с. 47]. Таким чудом і постає 
"зрощування" раціонального духу людини до рівня інтелігибельного. 
Початково нашому раціональному (spiritum rationale) властива amor 
brutalis як любов, яка ніби й намагається знайти у природі відблиск 
раціонального, спорідненого їй самій, та без світла істини усвідомлює 
марність подібних пошуків, унаслідок чого стає розділеною в собі 
(participatae) та тлінною, скінченною (corruptibilis). З просвітленням 
нашого spiritum rationale світлом Божественної істини відбувається 
поворот в людині до безмежної та нетлінної краси (absolutae et 
immortalis), що цілковито змінює її фокус: з матеріального – на світ 
раціонального, з тлінного – на вічне, з конкретного – на абсолютне, з 
розділеного – на те, що перебуває у тісному зв'язку, з того, до чого 
дюбов швидко згасає, – на Те, що завжди перевищує звернену на Нього 
любов ("quia semper amabilior est quam ametur") [8, р. 598; Sermo 
CCLXXX, 58:10]. Таким чином, змінюється сам спосіб функціонування 
раціонального та любові в людині, які перебували до того в 
суперечності через когнітивний дисонанс невідповідності тлінної 
реальності заданій в людині потенції, а тепер – єдині за принципом 
coincidentia oppositorum, оскільки людська природа тепер вміщає в собі 
Самого Бога, а з Ним – і весь всесвіт з його протилежностями [див. 
докладніше: 8, Р. 598; Sermo CCLXXX, 57–59]. І цей всесвіт, його 
скінченні та тлінні речі постають тепер у абсолютно інакшому світлі: 
людина тепер скерована не афективним бажанням привласнення, – 
вона прагне пізнати ці речі, і через це пізнання вона сходить у любові 
від світського та тлінного (mundana et corruptibilia) до все більш 
істинного та вічного (ad vera et aeterna), піднімаючись у світ 
раціонального, – тобто у світ божественних ідей, пізнання яких 
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вимагає постійного самовдосконалення людини, а отже – і 
самопізнання. Саморефлексія веде до постійної актуалізації людини в 
її прагненні все більше наблизитися до Бога, так що любов як caritas 
та як amor rationale наближує випадкову емпіричну історію особистості 
до її ідеального призначення: адже вдосконалюючи власну природу, 
людина починає з любов'ю вдосконалювати і оточуючий її світ, стаючи 
справжнім творцем за подобою Божою.  

Тут ми повертаємося до DDI, адже саме там Микола Кузанський пише 
про те, що тілесна й духовна природи мають цілковито протилежні 
модуси існування: те, що поглинає тіло, воно перетворює на частинку 
себе; інтелектуальний же дух (spiritus autem intellectualis) піднімається 
над механіцизмом причинно-наслідкових зав'язків, з огляду на що дії 
такого суб'єкта розгортатимуться не в горизонті часу та плинності, а в 
горизонті вічності та нескінченності. Тобто: "Звертаючись до вічного, не 
може перетворити його в себе, оскільки воно вічне, тобто нетлінне. 
Однак, оскільки вона (людина) сама також є нетлінною (incorruptibilis), 
вона перетворюється у вічну істину, не втрачаючи статусу 
інтелектуальної субстанції (intellectualis substantia), але поглинається 
вічністю, уподібнюючись (similitudinem) їй" [5, Р. 236; DDI, Liber III, Cap. IX, 
147–148: 20–5]. Тут німецькому мислителю дуже важливо максимально 
розвести рівень чуттєвості та рівень любові й прагнення, тому він 
неодноразово підкреслює, що піднімаючись сходами пристрасного 
прагнення (gradus amoris), дух людини проникає в глибину Божественної 
любові–зв'язку (ad ipsam caritatem), тобто понад усяким часом та 
порухом, що народжує приземлену чуттєвість, – пізнання істини через 
любов відбувається поза часом, у вічності [див.: 5; DDI, Liber III, Cap. IX, 
148: 25–30; n. 237–238], саме тому, чим довше людина там перебуває, 
тим більше її природа стає сповненою чистого прагнення, тим ближче 
вона наближається до невимовної істини Божества.  

Тут хотілося б обмовитись про цікавий пасаж у роботі 
португальського філософа M. S. M. Nogueira, який цілком присвятив 
своє дослідження саме поняттю любові у філософії Миколи 
Кузанського. Фрагмент, який є найбільш контравресійним, на нашу 
думку, досить невеликий і виражений всього у двох реченнях, проте від 
цієї позиції повністю залежить кут зору на природу людини у творчості 
Кузанця: "Миколай Кузанський, співставляючи людську природу з 
природою Ісуса Христа, стверджує, що на відміну від людини, Він 
(Христос) не мав перепон для того, щоб силою власної потенції 
повернутися до Бога. Це певним чином конкретизує в собі принципову 
відмінність між Божественною природою та людською" [10, р. 100] 
(цікаво, що подібну думку відстоює також сучасний німецький дослідник 
K. Kremer [див. докладніше: 4, р. 133–134]). Цей висновок дослідник 
базує на тезі Кузанця, що "людина сама по собі все одно не може 
досягти мети своїх духовних та вічних устремлінь" (homo per se in finem 
intellectualium et aeternorum affectuum pervenire non valeret) [5; DDI, Liber 
III, Cap. VI, p. 136: 25, n. 217]. Але навіть враховуючи, що це трохи 
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вирвана з контексту цитата, німецький мислитель акумулював у ній 
суперечність, в якій знаходиться людська природа без Бога: адже не 
перебуваючи в пристрасному бажанні до єднання з Творцем, людина й 
не усвідомлює мети та призначення свого життя. Натомість, коли 
людина занурюється у amor rationale, як ми бачили вище, Бог занурює 
її єство у глибину Божественної любові–зв'язку, долучаючи людину до 
вічності, оскільки така духовна любов (як amor, так і carіtas) може бути 
лише двосторонньою, – це зв'язок "суб'єкт–суб'єкт", а не лінійна 
спрямованість на об'єкт. Таким чином, рух "per se" поза божественним 
призначенням є невластивим людській природі, більше того – він є 
протиприродним для неї. Отже порівнювати в цьому аспекті людську 
природу з Божественною є методологічно не надто правильним. 
Ураховуючи, що пан Ногуейра порівнює природу людини саме з 
природою Христа, важливо зауважити, що у Христі є рівноправно 
поєднаними дві природи – людська і Божественна, і саме в цьому 
єднанні Ісус показує людині, на думку Миколи Кузанського, її потенцію 
до осягнення духовних змістів та переходу на вищий рівень – рівень 
вічності, що й було максимально актуалізоване Христом саме в 
людському тілі, з його афектами та прагненнями. Розгортаючи шлях 
Христа у вічному прагненні до Бога, людина здатна максимально 
уподібнити свою природу до природи Христа ("tanto Christo similior fit" [5, 
Р. 46; DDI, Liber III, Cap. VII, 220: 14]). Цікаво, що ту думку, яку наводить 
в якості аргументу португальський мислитель, Кузанець закінчує саме 
тим, що занурюючись "в люблячу віру людина згодом зможе 
приліпитися до Божественного Посередника і тоді Бог Отець залучить її 
до своєї слави" [5; DDI, Liber III, Cap. VI, p. 137: 10, n. 217]. 

З іншого боку, у того ж автора ми можемо віднайти думку про те, 
що неможливо концептуалізувати подібне прагнення людської 
природи до Божественного виключно гносеологічним аспектом, адже 
він з необхідністю доповнюється антропологічним та етичним 
аспектами з огляду на принципову здатність людської природи до 
сутнісних перетворень [див. докладніше: 10, Р. 104]. 

Одним із таких аспектів перетворення є усвідомлення людиною 
невимовності Божественної любові, коли рівень духовного сходження, 
за Кузанцем, досягає такого рівня чистоти, на якому відкриваються речі, 
"які неможливо пояснити, оскільки вони перевищують все вже почуте 
(supra omnem auditum) і будь-яке теоретизування (vocis doctrinam). 
Воістину, якби необхідно було описати те, що там розкривається, це б 
означало необхідність визначити невимовне. (…) Благословенний у 
віках Ісус, межа будь-якого розуміння (intellectionis), тому що Він є 
Істина, і всіх відчуттів (sensus), бо Він є Життя, і, нарешті, всього 
існуючого мета, оскільки Він Буття (entitas) й Вінець усього існуючого, 
бо Він Бог і Людина, і в цьому є невловима кінцева мета слова, що є 
почутим (auditur)" [5, Р. 78; DDI, Liber III, Cap. XI, 247: 4–12].  

Проводячи аналогію зі світлом Божественної пітьми Діонісія 
Ареопагіта, неможливо не згадати один приклад, який Микола 
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Кузанський наводить у своїй праці "De quaerendo deum" і який 
якнайкраще підсумує цю розвідку: Кузанець розповідає про митця, який 
намагався віднайти зображення короля у шматку дерева, і для цього він 
мав видалити всі оманливі подоби зображень з цього дерева 
(imaginative), всю зайву деревину (sensus), все, що заважає проявитися 
чітким рисам обличчя (ratio) і те, що заважає передати особистість 
короля (intellectus). Завершуючи цей пасаж за Кузанця, осмілимось 
сказати, що митець не вдовольнився б і найдовершенішим зображенням, 
адже той образ, який він бачить внутрішніми очима за допомогою любові, 
все одно буде більш досконалим та попри все – невимовним. 
Продовжуючи цю лінію апофатичного богослів'я, Кузанець пише, що Бог 
є не чимось обмеженим, що ми могли б сприйняти відчуттями, рацією чи 
інтелектом, оскільки метод, яким ми можемо намагатися осягнути Бога, 
іде від самої нашої сутності і це – нівеляція будь-яких меж [6, Р. 33–34; De 
quaerendo deum, n. 49: 5–20], а стертя всіх кордонів – це зв'язок усього з 
усім в Бозі – тобто, це любов, caritas. І тоді вже не осягнення Бога на 
інтелектуальному рівні відіграє роль, а те, наскільки людина може 
вирватися поза цей рівень розуміння і вимірювання, оскільки: "Чим 
більше хто любить Бога, тим більше він через це причетний до 
божественності (divinitatem participat) [7; De Сonj. 182, 9].  

Недаремно, говорячи про рівні осягнення, Кузанець наводить 
приклад розуміння слів мови (адже Бог і є найвищий λόγος): одна 
людина може розрізняти лише звуки на слух – це чуттєвий рівень, інша 
людина вловлює ще й сенс (mentem), який міститься в цьому звуці – це 
осмислене сприйняття (rationabiliter), раціональне; янгол або ж 
intelligentia може бачити сенс поміж слів – духовно або ж інтелектуально 
(intellectualiter) [7: De Сonj. 160, 10]. Таке наближення до істини поза 
словами, потенційна можливість стати intelligentia та досягнути рівня 
духовного бачення або ж perfectius intuitione intellectuali – це ті 
характеристики, за визначенням Миколи Кузанського, які властиві 
людині як natura media. 
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LOVE (AMORE AND CARITAS) AS A COGNITION  
AND LINK BETWEEN RATIO AND INTELLECTUS.  

THE HIGHEST DIMENSION OF CREATIVITY 
 
The purpose of the article is to reveal the historical and philosophical analysis of the 

phenomenon of love, which is the key to the work of Nicholas of Cusa in the light of his 
epistemological constructions, and in view of his reflections on the nature of human. The 
author focuses on the anthropological nature of the system of Nicholas of Cusa, exploring 
that this approach makes it possible to better understand the ontological basis of the 
tradition of correlation in the philosophy of Nicholas of Cusan intellectus and creative 
intentions in man, and also leads to the final concept of the anthropological doctrine of 
Nicholas of Cusa, namely, deiformitatem (deification). 

The obtained results can be used in the development of normative courses, special 
courses on the history of philosophy and philosophy of religion when considering medieval 
mysticism. 
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ЛЮБОВЬ (AMORE И CARITAS) КАК ПОЗНАНИЕ  

И СВЯЗЬ МЕЖДУ RATIO И INTELLECTUS. 
НАИВЫСШЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

 
Представлен историко-философский анализ феномена любви, который 

оказывается ключевым в творчестве Николая Кузанского как в свете его гносеоло-
гических построений, так и учитывая его размышления о природе человека.  

Подчеркнут именно антропологический характер системы Николая Кузанс-
кого, так как именно такой подход позволяет глубже понять онтологический ба-
зис традиции соотношение в философии Николая Кузанского intellectus и творче-
ских интенций в человеке, а также подводит к завершающему концепту антропо-
логического учения Николая Кузанского, а именно – deiformitatem (обожания). 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке нормати-
вных курсов, спецкурсов по истории философии, медиевистике и философии ре-
лигии при рассмотрении средневековой мистики. 

Ключевые слова: антропология, природа человека, sensus, ratio, intellectus, 
amore, caritas. 

 
 
 

  


